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المنشورات على وسائل التواصل االجتماعي بشأن التخفیف 
التدریجي إلجراءات الطوارئ العامة المفروضة بسبب تفشي 

 )COVID-19(جائحة فیروس كورونا المستجد 
 للشركاء المعنیین بشؤون التواصل

 

.  وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بمؤسستكتتضمن ھذه الوثیقة نًصا یمكنك نسخھ ولصقھ إلنشاء مشاركات من حساب واحد أو أكثر على 
 .  ُمرفق مع كل منشور صورة یمكن استخدامھا

 

 نص للنشر
 صورة للنشر

انقر على الصورة لفتح نسخة بالحجم الكامل یمكنك (
 )حفظھا

ت التحديثات المهمة الواردة من  ، ومنها ما NYStateofHealth@ال ُتفوِّ
ي رسالة نص�ة إ� هذا  STARTأرسل كلمة ! يتعلق بتجد�د تأمينك الص�ي 

�ف
ي اإلشعارات النص�ة 0327-988-866-1: الرقم

ي خدمة تل�ت
اك �ف . لالش�ت

on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered 

 

لقد صار من المهم للغا�ة اآلن حما�ة الصحة ومتابعة آخر المستجدات �شأن 
ف الص�ي  ي رسالة نص�ة STARTأرِسل كلمة . التأمني

               : إ� هذا الرقم �ف
ي اإلخطارات النص�ة من  1-866-988-0327

ي خدمة تل�ت
اك �ف لالش�ت

@NYStateofHealth . ولالطالع ع� الم��د من المعلومات، تفضل باالنتقال
ي 
وىف  on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts: إ� الموقع اإلل��ت

 

ة ع� هاتفك NYStateofHealth@ تلق تحديثات  اك ! المهمة مبا�ش االش�ت
ي 

ي الرسائل النص�ة ط��قة سهلة لضمان عدم تف��ت المعلومات المهمة، بما �ف
�ف

 on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY. ذلك وقت تجد�د تأمينك الص�ي 
#GetCovered 
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وكذلك تحد�ث ب�انات  NYStateofHealth@عل�ك تحد�ث حسابك ع� 
ي تفضل ! التواصل معك

وىف : باالنتقال إ� الموقع اإلل��ت
nystateofhealth.ny.govأو االتصال ع� هذا الرقم ، : 

ف 1-855-355-5777 ف المعتمدين المعنيني ، أو التحدث مع أحد المسؤولني
 ). Certified Enrollment Assistor(�شؤون المساعدة ع� التسج�ل 

#EnrollNY 
 

ة؟ تأ�د من تحد�ث ب�انات عنوانك  ي األعوام الثالثة األخ�ي
ت عنوانك �ف هل غ�يَّ

ي حسابك ع� 
ي ورقم هاتفك �ف

وىف �دي وعنوان ب��دك اإلل��ت ال�ب
@NYStateofHealth  ي برامج

ا�ك �ف حىت تتل�ت التحديثات المهمة �شأن اش�ت
، ومنها ما �كون عند حلول موعد تجد�د تأمينك الص�ي  ف الص�ي سّجل ! التأمني

ي 
وىف ي هذا الموقع اإلل��ت

: الدخول إ� حسابك، اليوم، �ف
nystateofhealth.ny.gov .ي المساعدة، اتصل ع� الرقم

 : ولتل�ت
ف 1-855-355-5777 ف المعتمدين المعنيني ، أو تحدث مع أحد المسؤولني

. (Certified Enrollment Assistor)�شؤون المساعدة ع� التسج�ل 
#GetCovered  

،  بمتابعة NYStateofHealth@ ساعد  ف الص�ي آخر التحديثات �شأن التأمني
ت ! ومنها ما �لزمك االطالع عل�ه عند تجد�د تأمينك الص�ي  إن كنت قد غ�يَّ

ي 
وىف : ب�انات التواصل معك، فسّجل الدخول إ� هذا الموقع اإلل��ت

nystateofhealth.ny.gov ثم اخ�ت ،Edit Account Information 
ي أو ) مات الحسابتعد�ل معلو (

وىف ن من تحد�ث عنوان ب��دك اإلل��ت
�
لتتمك

ي المساعدة، اتصل ع� الرقم. رقم هاتفك
، أو 5777-355-855-1: ولتل�ت

ف �شؤون المساعدة ع�  ف المعتمدين المعنيني تحدث مع أحد المسؤولني
  . Certified Enrollment Assistor( #EnrollNYالتسج�ل (

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

ا مع  السوق تأ�د من أن . NYStateofHealth@تواصل دائم�
)Marketplace ( حتوي ع� أحدث معلومات االتصال الخاصة بك حىت�

ف وقت تجد�د تأمينك ي . تعرف مىت �حني
وىف : للبدء، انتقل إ� الموقع اإلل��ت

nystateofhealth.ny.govأو 5777-355-855-1: ، أو اتصل ع� الرقم ،
ف �شؤون المساعدة ع�  ف المعتمدين المعنيني تحدث مع أحد المسؤولني

 Certified Enrollment Assistor) .(on.ny.gov/3x1QVw4التسج�ل 
#NY #StayConnected 

 
TWITTER 

ا مع  السوق تأ�د من أن . NYStateofHealth@تواصل دائم�
)Marketplace (حىت  �حتوي ع� أحدث معلومات االتصال الخاصة بك

ف وقت تجد�د تأمينك ولالطالع ع� الم��د من المعلومات، . تعرف مىت �حني
ي 
وىف  on.ny.gov/3x1QVw4 #NY: تفضل باالنتقال إ� الموقع اإلل��ت

#StayConnected 
 

INSTAGRAM 
ا مع  السوق تأ�د من أن . NYStateofHealth@تواصل دائم�

)Marketplace ( حتوي ع� أحدث معلومات االتصال الخاصة بك حىت�
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ف وقت تجد�د تأمينك ي . تعرف مىت �حني
وىف : للبدء، انتقل إ� الموقع اإلل��ت

nystateofhealth.ny.govأو 5777-355-855-1: ، أو اتصل ع� الرقم ،
ف �شؤون المساعدة ع�  ف المعتمدين المعنيني تحدث مع أحد المسؤولني

 NY #StayConnected. #(Certified Enrollment Assistor)التسج�ل 
#HealthCare 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

ا  ات تطرأ ع�  NYStateofHealthتأ�د من إخطار  -ال تكن غ��ب� بأي تغي�ي
ي حىت تتل�ت تحديثات مهمة تخص 

وىف عنوانك أو رقم هاتفك أو ب��دك اإلل��ت
أرسل رسالة : الرسائل النص�ةابق ع� اتصال أثناء التنقل عن ط��ق . تأمينك

 0327-988-866-1إ� الرقم  STARTنص�ة تتضمن كلمة 
on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected #Insurance #NY 

 
TWITTER 

ا  ات تطرأ ع�  NYStateofHealthتأ�د من إخطار  -ال تكن غ��ب� بأي تغي�ي
ي حىت تتل�ت تحديثات مهمة تخص 

وىف عنوانك أو رقم هاتفك أو ب��دك اإلل��ت
أرسل رسالة : ابق ع� اتصال أثناء التنقل عن ط��ق الرسائل النص�ة. تأمينك

 0327-988-866-1إ� الرقم  STARTنص�ة تتضمن كلمة 
on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 

 
INSTAGRAM 

ا  ال تكن ات تطرأ ع�  NYStateofHealthتأ�د من إخطار  -غ��ب� بأي تغي�ي
ي حىت تتل�ت تحديثات مهمة تخص 

وىف عنوانك أو رقم هاتفك أو ب��دك اإلل��ت
أرسل رسالة : ابق ع� اتصال أثناء التنقل عن ط��ق الرسائل النص�ة. تأمينك

تعرف ع� الم��د  0327-988-866-1!إ� الرقم  STARTنص�ة تتضمن كلمة 
 .info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changesع� 

#Insurance #NY #StayConnected #HealthInsurance 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

ي ورقم  تحد�ثتأ�د من ! ابق ع� اطالع ع� تأمينك الص�ي 
وىف ب��دك اإلل��ت

ي حسابك لدى 
حىت �مكن التواصل @ NYStateofHealthهاتفك وعنوانك �ف

ف وقت تجد�د تأمينك سارع بتحد�ث معلومات االتصال . معك عندما �حني
ف المعتمدين nystateofhealth.ny.govالخاصة بك ع�  ، مع أحد المسؤولني

ف �شؤون المساعدة ع� التسج�ل أو اتصل بالرقم                              المعنيني
1-855-355-5777 . on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 

Certified Enrollment Assistor) .( 
 

TWITTER 
ي ورقم  تحد�ثتأ�د من ! ابق ع� اطالع ع� تأمينك الص�ي 

وىف ب��دك اإلل��ت
ي حسابك لدى 

حىت �مكن التواصل @ NYStateofHealthهاتفك وعنوانك �ف
ف وقت تجد�د تأمينك تعرف ع� ك�ف�ة تحد�ث معلومات . معك عندما �حني

 on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #NYS: الخاصة بكاالتصال 
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INSTAGRAM 
ي ورقم  تحد�ثتأ�د من ! ابق ع� اطالع ع� تأمينك الص�ي 

وىف ب��دك اإلل��ت
ي حسابك لدى 

حىت �مكن التواصل @ NYStateofHealthهاتفك وعنوانك �ف
ف وقت تجد�د تأمينك سارع بتحد�ث معلومات االتصال . معك عندما �حني

ف المعتمدين nystateofhealth.ny.govالخاصة بك ع�  ، مع أحد المسؤولني
ف �شؤون المساعدة ع� التسج�ل أو اتصل بالرقم  . 5777-355-855-1المعنيني

#StayConnected #NYS (Certified Enrollment Assistor) . 
  

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

ات القادمة ع�  ا للتغي�ي   Child Health Plusو Medicaidكن مستعد�
@! NYStateofHealthمن خالل التواصل الدائم مع   Essential Planو

 on.ny.gov/3PDALBt. اتبع هذا الدل�ل لالستعداد لتجد�د تأمينك
#StayConnected #TextAlerts 

 
TWITTER 

ات القادمة ع�  ا للتغي�ي  Child Health Plus و  Medicaidكن مستعد�
@! NYStateofHealthمن خالل التواصل الدائم مع   Essential Planو

 on.ny.gov/3PDALBt. اتبع هذا الدل�ل لالستعداد لتجد�د تأمينك
#StayConnected #TextAlerts 

 
INSTAGRAM 

ات القادمة ع�  ا للتغي�ي  Child Health Plus و  Medicaidكن مستعد�
@! NYStateofHealthمن خالل التواصل الدائم مع   Essential Planو

تفضل ب��ارة . اتبع هذا الدل�ل لالستعداد لتجد�د تأمينك
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes  لمعرفة الم��د .

#StayConnected #TextAlerts 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

ي برنامج 
ا �ف ف حال�� أو  Medicaidإذا كنت أنت أو أحد أفراد أ�تك مسجلني

Child Health Plus  أوEssential Plan فمن المهم أن تظل ع� اطالع ،
سل . دائم بالتجد�دات إشعارات إلبالغك بموعد @ NYStateofHealthس�ي

 on.ny.gov/41iXuJ4: تعرف ع� الم��د ع�. تجد�د تأمينك الص�ي 
#HealthInsurance #NY 

 
TWITTER 

ي 
ا �ف  Essentialأو  Child Health Plusأو  Medicaidإذا كنت مسجً� حال��

Planسل . ، فمن المهم أن تظل ع� اطالع دائم بالتجد�دات س�ي
@NYStateofHealth  إشعارات إلبالغك بموعد تجد�د تأمينك الص�ي .

 on.ny.gov/41iXuJ4 #NY: تعرف ع� الم��د ع�
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INSTAGRAM 
ي برنامج 

ا �ف ف حال�� أو  Medicaidإذا كنت أنت أو أحد أفراد أ�تك مسجلني
Child Health Plus  أوEssential Plan فمن المهم أن تظل ع� اطالع ،

سل . دائم بالتجد�دات إشعارات إلبالغك بموعد @ NYStateofHealthس�ي
: تعرف ع� الم��د ع�. تجد�د تأمينك الص�ي 

info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals #HealthInsurance #NY 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

؟ ستبدأ تجد�دات   Medicaidهل أنت مستعد لتجد�د تأمينك الص�ي
ا   Essential Planو  Child Health Plusو سل إل�ك ! ق��ب� س�ي

@NYStateofHealth  ف وقت تجد�د ا يوضح بالتفص�ل مىت �حني إشعار�
ف عل�ك اتخاذها  ي يتعني تعرف ع� الم��د ع� . تأمينك والخطوات الىت

on.ny.gov/41iXuJ4. #NYSMedicaid #Renewal 
 

TWITTER 
؟ ستبدأ تجد�دات   Medicaidهل أنت مستعد لتجد�د تأمينك الص�ي

ا   Essential Planو  Child Health Plusو سل إل�ك ! ق��ب� س�ي
@NYStateofHealth  ف وقت التجد�د ا يوضح بالتفص�ل مىت �حني إشعار�

ف عل�ك اتخاذها  ي يتعني  on.ny.gov/41iXuJ4. والخطوات الىت
#NYSMedicaid 

 
INSTAGAM 

؟ ستبدأ تجد�دات   Medicaidهل أنت مستعد لتجد�د تأمينك الص�ي
ا   Essential Planو  Child Health Plusو سل إل�ك ! ق��ب� س�ي

@NYStateofHealth  ف وقت تجد�د ا يوضح بالتفص�ل مىت �حني إشعار�
ف عل�ك اتخاذها  ي يتعني تعرف ع� الم��د ع� . تأمينك والخطوات الىت

info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal 
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